
Veritum Zarządzanie relacjami z klientami

Podsystem (CRM – Customer Relationship Management), prowadzi w sposób zorganizowany 
obsługę aktualnych i potencjalnych klientów. Gromadzi komplet informacji o klientach 
i pozwala na ich analizę. Organizuje prowadzenie korespondencji z kontrahentem, oraz 
wewnętrzny obieg pism. Pozwala uprawnionym pracownikom na dostęp do zebranych 
informacji na temat klientów, preferencji i wymagań. Dzięki integracji z pozostałymi modułami 
systemu użytkownik ma dostęp do wszystkich informacji związanych z historią współpracy 
z klientem.

Wyższa jakość obsługi kontrahentów i utrzymanie więzi.

Zorganizowany plan działań po analizie potrzeb klientów.

Większa wiedza o kontrahencie dzięki uporządkowanej historii kontaktów.

Wspomożenie pracy sekretariatu przez rejestrację i obieg dokumentów.

Veritum 25 lat doświadczeń!

CRM – uporządkowany komplet informacji o kliencie.
 

Charakterystyka
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04

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!



Zarządzanie obsługą klienta

Moduł pozwala na organizację pracy przy obsłudze klienta. Obsługa klienta polega 
na definiowaniu zadań, pozwalających obsłużyć potrzeby formułowane przez klienta. Program 
dostarcza narzędzia potrzebne pracownikom do obsługi postawionych zadań. W ramach 
pracy nad sformułowanym zadaniem, pracownicy mogą organizować swój warsztat pracy, 
odnotowując i planując kontakty, spotkania oraz wszelkie inne aktywności związane z obsługą.
Wiadomości wewnętrzne pozwalają na komunikację między pracownikami odnośnie 
prowadzonych zadań, celem konsultacji lub pozyskania akceptacji osób przełożonych 
dla prowadzonych prac. W ramach potrzeb zadanie lub jego część może być przekazana 
innemu pracownikowi, pozwalając na jego obieg i dobór optymalnego zespołu do pracy nad 
zadaniem. Terminarz umożliwia przegląd zaplanowanych zdarzeń własnych pracownika, jak 
i współpracowników. Pozwala również kontrolować dostępność zasobów firmy, takich jak sale 
konferencyjne. 

Możliwe jest gromadzenie w ramach zadania dokumentacji oraz korespondencji. Dostępne jest 
zaawansowane gromadzenie danych kontaktowych pracowników kontrahenta. Mogą być one 
ogólnodostępne lub jedynie dla pracownika, który je odnotowuje, a także dla wybranej grupy 
współpracowników. Prowadzone zadania objęte są systemem uprawnień, umożliwiającym 
dokładne definiowanie poziomu dostępu do zasobów modułu.
Używając dostarczonych narzędzi pracownik równocześnie pozostawia świadectwo swojej 
aktywności przy obsłudze klienta, która może podlegać ocenie przez przełożonych.

Zarządzanie dokumentami

Moduł przeznaczony do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie. 
Rejestruje korespondencję przychodzącą i wychodzącą. Zapewnia 
podgląd dokumentów zapisanych w formie plików. Dostarcza 
informacji o klientach, którym nie wysłano określonego dokumentu. 
Program ułatwia wysyłanie do klientów dwojakiego rodzaju 
korespondencji: listów elektronicznych e-mail oraz pism pocztą 
standardową napisanych przy pomocy dowolnego edytora tekstów, 
umożliwiającego tworzenie korespondencji seryjnej, np. Word.

Moduły

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dowiedz się jak zespół Veritum prowadzi sprawną i niezawodną obsługę na terenie
całego kraju. Poznaj naszą ofertę, zadzwoń lub napisz i umów się na pokaz! Zapraszamy!

www.veritum.pl  |  poczta@system-1.pl  |  tel. 61 831 12 22

Kontakt


